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SMLOUVA   O   REKLAMĚ  
 
 
 

uzavřená mezi 
 
 
 

 
 

společností 
 

Filharmonie Hradec Králové o.p.s. 
na straně jedné 

 
 
 

a 
 
 
 

společností 
 

STRATOS AUTO, spol. s r.o. 
na straně druhé 
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SMLOUVA  O  REKLAMĚ  

 

 

Poskytovatel: 

Filharmonie Hradec Králové o.p.s. 

IČ:   27504247 

DIČ:       CZ27504247 

se sídlem:  Eliščino nábřeží 777/5, 500 03, Hradec Králové 

jednající  RNDr. Václav Derner (Statutární orgán) 

vyřizuje: Marcela Jakubská (Vedoucí uměleckého provozu), jakubska@fhk.cz, 

mob.: +420 724 614 505 

e-mail pro zasílání faktur: jakubska@fhk.cz 

(dále jako „Poskytovatel“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Objednatel: 

STRATOS AUTO, spol. s r.o. 

IČ:   62028367 

DIČ:      CZ62028367 

se sídlem:  Bratří Štefanů 1002, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

jednající:  Václav Prokop (Prokurista) 

vyřizuje: Ondřej Mokrý (Marketing Manager), mokry@stratosauto.cz, +420 727 878 342 

e-mail pro zasílání faktur: charvatova@stratosauto.cz v kopii mokry@stratosauto.cz 

(dále jako „Objednatel”) 

 

na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel dále jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, jakož i dalšími právními předpisy 

 

tuto 

SMLOUVU  O  REKLAMĚ 

(dále jen „smlouva“): 
 

mailto:jakubska@fhk.cz
mailto:jakubska@fhk.cz
mailto:mokry@stratosauto.cz
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro Objednatele realizovat 

reklamu v rozsahu uvedeném v této smlouvě a Objednatel se zavazuje dodat 

Poskytovateli zboží v této smlouvě. 

2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté reklamní služby dle této smlouvy zaplatit 

Poskytovateli touto smlouvou dohodnutou cenu. Poskytovatel se zavazuje uhradit 

Objednateli touto smlouvou ujednanou cenu za služby poskytnuté mu podle této 

smlouvy Objednatelem. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že vzájemná úhrada cen za poskytnutí 

reklamních služeb Poskytovatelem a poskytnutí služeb Objednatelem bude mezi 

Smluvními stranami vypořádána způsobem dohodnutým v článku III.smlouvy. 

  

II. SPECIFIKACE POSKYTOVANÝCH REKLAMNÍCH SLUŽEB A 

OBJEDNATELEM POSKYTOVANÉHO PLNĚNÍ 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli v období od 1. 1. 2022 do 

31. 12. 2022 následující reklamní služby: 

• Vystavení reklamního vozidla Objednatele na veřejných akcích 

Poskytovatele (alespoň třikrát za rok) 

• Umístění rollupu Objednatele ve veřejných prostorách zázemí 

Poskytovatele 

• Umístění loga Objednatele na webových stránkách Poskytovatele v sekci 

partneři 

• Umístění loga a reklamy v tiskovinách Poskytovatele 

2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat na všech svých reklamních produktech 

podmínky užívání loga Objednatele podle grafického manuálu, pokud byl 

Objednatelem grafický manuál předán. Podobu grafického zpracování, ztvárnění a 

barevného vyvedení jednotlivých reklamních materiálů sloužících k propagaci 

služeb Objednatele na plochách a místech dohodnutých (dále jen „grafické 

návrhy“), jakož i jiné návrhy reklamních materiálů činěné ze strany Poskytovatele, 

je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních 

dnů od odeslání Poskytovatelem na e-mail: mokry@stratosauto.cz odsouhlasit, 

popř. uvést své konkrétní výhrady a požadavky na jejich úpravu. Má se za to, že 

Objednatel s grafickými návrhy, jakož i s jinými návrhy reklamních materiálů ze 

strany Poskytovatele souhlasí, pokud ve lhůtě 2  pracovních dnů nevznese 

k návrhům odeslaným Poskytovatelem konkrétní výhrady a požadavky na jejich 

úpravu nebo tyto výslovně odsouhlasí (dále jen „odsouhlasená reklama“). 

mailto:mokry@stratosauto.cz
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3. Grafický manuál, jiné, popř. další podklady pro vytvoření reklamy se zavazuje 

Objednatel v editovatelném formátu (křivkový/vektorový formát dat) předat 

Poskytovateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. Prodlení 

Objednatele se splněním této jeho povinnosti nemá vliv na splatnost základní ceny, 

popř. příplatku k základní ceně a Objednatel není oprávněn po dobu prodlení 

odstoupit od této smlouvy pro neplnění závazku ze strany Poskytovatele.  

4. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za grafické zobrazení a ztvárnění 

reklamy, obdržel-li k tomuto podklady od Objednatele či poskytl-li Objednatel s 

takovým zobrazením a ztvárněním reklamy svůj souhlas, byť souhlas v režimu tzv. 

odsouhlasené reklamy dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za reklamní služby poskytnuté Objednateli Poskytovatelem podle této 
smlouvy je cenou smluvní a byla dohodou Smluvních stran stanovena na částku 
60.000,- Kč bez DPH v zákonné výši. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je: 

 

              30. 4. 2022           částka 20.000,-Kč bez DPH 

30. 9. 2022           částka 20.000,-Kč bez DPH 

31. 12. 2022         částka 20.000,-Kč bez DPH 
 
2. Poskytovatel vystaví na služby poskytnuté podle této smlouvy ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění daňové doklady splňující všechny  náležitosti požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Řádně vystavený daňový 
doklad je podkladem pro úhradu cen za služby poskytnuté dle této smlouvy . 
 

3. Nebude-li faktura obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů, je příslušná Smluvní strana, které byla faktura doručena, 
oprávněna fakturu druhé Smluvní straně do tří pracovních dnů navrátit 
s konkrétními výhradami k vystavené faktuře a uhradit až opravenou fakturu. 
Faktura (daňový doklad) může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Dle 
dohody stran je na rozhodnutí příslušné Smluvní strany, zda bude faktury 
vystavovat v listinné nebo elektronické podobě. Smluvní strany tímto ve smyslu § 
26 odst. 3 zákona o DPH souhlasí s vystavením (použitím) daňového dokladu 
v elektronické podobě. 

 
4. Poskytovatel jakožto plátce DPH prohlašuje,  že účet na který mají být provedeny 

úhrady peněžitých zdanitelných plnění, je zveřejněný podle zákona o DPH na 
daňovém portálu správce daně a dále že není uveden v seznamu nespolehlivých 
plátců. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany si ujednávají možnost od této smlouvy částečně odstoupit, a to 
v případě, že druhá Smluvní strana je v prodlení se splněním svého nepeněžitého 
závazku plynoucího z této smlouvy, a tento nepeněžitý závazek nesplní ani po 
písemné výzvě v dodatečně stanovené lhůtě, nikoliv kratší jak 10 dnů. 
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Nepeněžitým závazkem podle této smlouvy se pro účely odstoupení od smlouvy 
rozumí v případě Poskytovatele závazek upravený v článku II. odst. 1. až 4. této 
smlouvy a v případě Objednatele závazek upravený v článku II. odst. 8. a 9. této 
smlouvy (dále jen „Nepeněžitý závazek“).  

2. Částečným odstoupením od této smlouvy zaniká smlouva pouze v rozsahu, 
v jakém Nepeněžitý závazek nebyl Smluvní stranou splněn ke dni doručení 
odstoupení. Smluvní strany tedy výslovně ujednávají účinky odstoupení ex nunc, tj. 
ke dni doručení odstoupení od smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od 
smlouvy tak nemá vliv na plnění poskytnuté druhou Smluvní stranou v souladu se 
smlouvou. 

V. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

4. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné 
formě a musí být podepsány oběma Smluvními stranami. 

5. Doručovaní dle této smlouvy se provádí na adresu druhé Smluvní strany, jež je 
uvedena v záhlaví této Smlouvy. V případě změny doručovací adresy, je každá ze 
Smluvních stran povinna oznámit tuto změnu písemně druhé Smluvní straně. Do 
takového oznámení se považuje písemnost za doručenou okamžikem jejího 
převzetí a v případě, že druhá Smluvní strana písemnost nepřevezme, bez ohledu 
na důvod nepřevzetí, považuje se písemnost za doručenou pátým (5) dnem jejího 
uložení na poště či dnem kdy bude vrácena zpět odesílateli jako nedoručená. 

6. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo její část se stane neplatným, 
neúčinným, protiprávním nebo nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost, 
neúčinnost, protiprávnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí. Pro tento případ se Smluvní 
strany zavazují neplatné, neúčinné, protiprávní nebo nevynutitelné ustanovení 
nahradit takovým ustanovením, které zohlední zájmy obou stran vedoucí 
k dosažení účelu této smlouvy. 

 
7. Tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede Filharmonie a to do 
14 dnů od jejího uzavření.  

 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jí porozuměly, že s jejím obsahem 

souhlasí a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz 

čehož připojují své podpisy: 
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Objednatel: 
V Hradci Králové dne: 29. 4. 2022                                
 
 
 
………………………… 
Václav Prokop 
Prokurista 
STRATOS AUTO, spol. s r.o. 
 
 
 

Poskytovatel: 
V Hradci Králové dne: 29. 4. 2022                               
 
 
 
………………………… 
RNDr. Václav Derner  
Statutární orgán 

Filharmonie Hradec Králové o.p.s. 
 
 
 
 
 

 


